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Buscopan forte 20 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 21,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent IPSEN

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Hyoscine butylbromide

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Buscopan Forte w postaci tabletek powlekanych z hioscyny butylobromkiem to preparat działający rozkurczowo, który może być
stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Na co stosować Buscopan Forte? Wskazaniem do stosowania leku
są skurcze mięśni gładkich obejmujących narządy wewnętrzne jamy brzusznej. Lek znajdzie zastosowanie między innymi w przypadku
skurczów układu moczowo-płciowego, a także przy skurczach mięśni gładkich przewodu pokarmowego czy też przy stanach
skurczowych obejmujących drogi żółciowe.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek powlekanych Buscopan Forte. W skład każdej z nich wchodzi 20 mg hioscyny butylobromku, a
także składniki pomocnicze. Lek należy stosować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w jego ulotce, chyba że lekarz zaleci
inaczej. Zwykle dawka leku Buscopan Forte u pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia wynosi 1 tabletkę powlekaną,
którą należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Tabletki Buscopan Forte można przyjmować z częstotliwością 1–5
razy na dobę. Lek nie powinien być jednak stosowany dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jak każdy lek, również Buscopan Forte może mieć pewne działania niepożądane, jednak nie występują one u każdego. Lek może
przyczyniać się do wystąpienia reakcji skórnych lub szybkiego bicia serca, a także redukować ilość wydzielanego potu i prowadzić do
uczucia suchości w jamie ustnej. Rzadkie skutki uboczne Buscopan Forte to natomiast zatrzymanie moczu. Istnieją również działania
niepożądane Buscopanu Forte o nieznanej częstości występowania. Obejmują one wstrząs anafilaktyczny oraz reakcje anafilaktyczne z
zaburzeniami oddychania, reakcje skórne i inne reakcje nadwrażliwości.
Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów z przeciwwskazaniami. Nie należy go przyjmować przy nadwrażliwości na jego
składnik czynny lub składniki pomocnicze, ponadto nie powinien być stosowany przez pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita
grubego bądź nużliwością mięśni

Skład

Substancją czynną leku jest hioscyny butylobromek. Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini
butylbromidum).
Pozostałe składniki leku to: powidon K25, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna (do
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tabletkowania bezpośredniego), magnezu stearynian. Otoczka: Opadry II White 85G18490 (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu
dwutlenek, lecytyna, makrogol).

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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